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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Engangsplastprodukter, der er omfattet af 

artikel 4 om forbrugsreduktion  

Engangsplastprodukter, der er omfattet af 

artikel 4 om forbrugsreduktion 

 – Drikkebægre samt hætter og låg 

hertil 

– Fødevarebeholdere, dvs. beholdere 

såsom æsker, med eller uden låg, til 

fødevarer, der er beregnet til umiddelbar 

fortæring fra beholderen, enten på 

salgsstedet eller som take-away uden 

yderligere tilberedning såsom 

fødevarebeholdere, der anvendes til 

fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, 

tallerkener samt indpakningsposer og -

folier, der indeholder fødevarer  

– Fødevarebeholdere, dvs. beholdere 

såsom æsker, med eller uden låg, til 

fødevarer, der er beregnet til umiddelbar 

fortæring fra beholderen, enten på 

salgsstedet eller som take-away uden 

yderligere tilberedning såsom 

fødevarebeholdere, der anvendes til 

fastfood, bortset fra drikkevarebeholdere, 

tallerkener samt indpakningsposer og -

folier, der indeholder fødevarer 

 Salg af fødevarer i en beholder af en 

portionsstørrelse til én person eller i en 

beholder, der er forsynet med bestik, er en 

indikation af, at den pågældende fødevare 

er bestemt til umiddelbar fortæring fra 

fødevarebeholderen. 

 Begrebet yderligere tilberedning omfatter 

aktiviteter såsom opvarmning, tilsætning 

af kogende vand, vask, udskæring og 

tilskæring. 

 Eksempler på engangsplastbeholdere til 

fødevarer, der er omfattet af del A, E og G 

i dette bilag: 

 – Fastfoodbeholdere såsom 

måltidsæsker og salatæsker med 
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fødevarer til kold fortæring 

 – Fastfoodbeholdere såsom 

måltidsæsker og salatæsker med 

fødevarer til varm fortæring, undtagen 

hvis fødevaren skal opvarmes af 

forbrugeren efter indkøb af varen 

 – Burgeræsker, sandwichæsker, 

indpakningsæsker 

 – Beholdere af en portionsstørrelse 

til én person med frisk eller forarbejdet 

mad, der ikke kræver yderligere 

tilberedning, såsom frugt, grøntsager, 

desserter eller is, som sælges enkeltvis. 

 Eksempler på beholdere, der ikke er 

engangsplastbeholdere til fødevarer, som 

er omfattet af del A, E og G i dette bilag: 

 – Fødevarebeholdere med tørrede 

fødevarer eller fødevarer, der sælges 

kolde, og som kræver yderligere 

tilberedning 

 – Beholdere, der indeholder 

fødevarer i portionsmængder til mere end 

én person 

 – Beholdere af en portionsstørrelse 

til én person, der sælges i mere end én 

enhed 

 – Yoghurtbægre med lufttæt låg, 

som sælges med henblik på forbrug i 

hjemmet 

– Drikkebægre  

Or. en 

 

 

 


